
Namn: Eva Udd
Ankomstdatum: 2022-11-05
Resa: Italien, Sicilien Madoniebergen - Njut av Sicilien

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid ankomsten?   Mycket
bra  

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

  Bra Som förväntat

Hur var maten som ingick i resans
pris?   Mycket

bra Testade mycket god lokal mat och lokala viner!

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

  Bra Något mycket skritt på asfalterade vägar, men alltid med
fantastiska vyer.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?   Mycket

bra
Trevlig, trygg och självständig häst! Började med mycket stabil
häst, uppgraderade sedan till lite mer framåt. Båda bra.

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra

Familjekänsla, mycket bra omhändertagande och bra grupp

Vad är ditt allmänna intryck av resan?   Mycket
bra Bra mix med ridning, sevärdheter och god mat!

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan?

  Bra Programmet var något annorlunda men mycket bra, anpassades
efter önskemål.

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?   Mycket

bra Snabb återkoppling på förfrågan

Skulle du vilja åka med HorseXplore
igen?

  Ja  

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:   Ja  

       



Kundutvärdering (Ann-Mari Kjellgren)
Avresedatum: 2017-10-28

 Destination: Italien, Sicilien Palermo - Njut av Sicilien
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen
vid ankomsten?

Mycket
bra

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar?

Bra

Hur var maten som
ingick i resans pris?

Mycket
bra

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen?

Bra

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna?

Bra

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Bra Vi hade lite otur då Mark blev sjuk vilket gjorde att vi tappade en
dags sightseeingtur

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Bra Jag hade läst kommentarer på tripadvisor och de beskriver
kanske bättre den lite oordnade o ”spontana” men också
charmiga stil som stället o Mark o Pippa har

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?

Ja

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras
på hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Cathrine Eliassen)
Avresedatum: 20160709
Destination: Italien, Sicilien Palermo  Njut av Sicilien

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen? 6

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra

Mike er en fantastisk
person!!

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? Mycket
bra

Hur var maten som ingick i resans pris? Bra Vi fikk det vi hadde
behov for.

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? Mycket
bra

fantastisk område å
ri i !!

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket
bra

Mike har fantastiske
hester!

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket
bra

Hur upplevde du kontakten med HorseXplore? Bra

Skulle du vilja åka med HorseXplore igen? Ja

Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: Ja

Jag godkänner att mina kontaktuppgifter lämnas ut om någon vill
kontakta mig om hur resan var: Nej


